1 – Achter de schermen van Gemeentehuis en Bibliotheek
Bij deze excursie bent u welkom in het Gemeentehuis en de
Bibliotheek. In de Raadzaal geeft de griffie een presentatie hoe
de gemeenteraad werkt en wat er zoal bij komt kijken. Hoe vaak
vergaderen de raad en commissies en wat betekent dualisme in
de lokale politiek? Kunt u als burger invloed uitoefenen? Er wordt
stilgestaan bij belangrijke actuele onderwerpen en er is
gelegenheid om vragen te stellen. Na de lunch in de kantine van
het Gemeentehuis bezoekt u de bibliotheek. Tegenwoordig is de
Bibliotheek meer dan alleen een boeken-uitleenservice. U zult
zich verbazen over deze schatkamer en wat u zoal kunt doen met
de bibliotheekpas. Er is een presentatie over de veranderde
werkwijze en de nieuwe mogelijkheden in dit digitale tijdperk. In
de Bibliotheek krijgt u koffie of thee en er wordt iets lekkers bij
geserveerd.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Begeleiders

maandag 21 juli 2014
10.30 - 16.00 uur
max. 40 (rolstoeltoegankelijk)
€ 9,50 (incl. koffie/thee en lunch)
Onderdoor 25 en 158, Houten
Corrie van Leusden en Reinske Strengholt

2 – Rechtbank Utrecht
Een vrijwillig bezoek aan de rechtbank te Utrecht
brengen, is een mooie manier om iets meer zicht te
krijgen op de procedures van de Nederlandse
rechtspraak. We krijgen een korte rondleiding door
het gebouw, bezoeken een strafzitting en bespreken
met een rechter hoe sommige zaken verlopen.
Mevr. Mr. M.J. Grapperhaus zal onze excursie
begeleiden.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders
16

dinsdag 22 juli 2014
09.45 uur verzamelen bij ingang, Identiteitsbewijs meenemen
De tijd loopt tot 12.00 uur, waarna uitloop mogelijk is
max. 20 (rolstoeltoegankelijk)
€ 4,00
Vrouwe Justitiaplein 1, Utrecht
Eigen vervoer; we raden u aan per trein of de fiets te gaan
i.v.m. zeer beperkte parkeergelegenheid
Jan Ouwens, Jan van der Werf en Annemieke Hoogenhout
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3 – KNMI

5 – Schilderworkshop – Houten in de zomer

Wat voor weer wordt het vandaag? Na het
bezoek aan het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut (KNMI) weet u er meer
van. Tijdens het bezoek wordt onder andere
ingegaan op de totstandkoming van de
weersverwachting. Ook woont u het oplaten
van een radiosonde aan een ballon bij. De
cateraar van het KNMI verzorgt een lunch en
koffie/thee. Vergeet niet een identiteitsbewijs
mee te nemen om toegang te krijgen tot het gebouw.

Iedere deelnemer maakt onder begeleiding van de
kunstenaars Frank Donkers en Eelke Bruinzeel van
‘www.Donkerbruinejas.nl’ een schilderij met als
thema ‘Gemeente Houten in de zomer’. De
kunstenaars begeleiden zowel de beginner als de iets
gevorderden. We krijgen eerst uitleg over de te
gebruiken materialen, waarna we gaan schilderen op
doek in zonnige kleuren acrylverf. De schilderijen
worden na de workshop door de kunstenaars van
‘Donkerbruinejas’ als een heus kunstwerk samengevoegd tot één geheel dat aan het eind
van de zomerschool geëxposeerd zal worden.

Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

woensdag 23 juli 2014
10.00 – 13.45 uur
max. 30 (rolstoeltoegankelijk)
€ 10,00 (incl. koffie/thee en lunch)
Utrechtseweg 297, De Bilt
eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Jon Nellestijn en Peter Regtuijt

Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Begeleiders

maandag 28 juli 2014
10.30 – 14.30 uur
max. 30 (rolstoeltoegankelijk)
€ 15,00 (incl. lunch en koffie/thee)
Habion, De Molen 94, Houten
Jon Nellestijn en Jan van der Werf

4 – Bezoek aan de St Michaëlkerk in Schalkwijk

6 – Grachtenvaart Amersfoort en bezoek aan het Oude Mannenhuis

Nadat de oude schuilkerk in Schalkwijk te klein bleek voor
het groeiende aantal gelovigen, ging pastoor Hilhorst in
1877 voortvarend aan het werk. Architect Tepe, ook
schepper van de RK kerk van Houten, ontwierp een
schitterend gebouw. Een kerk waarmee een klein dorp
zich groot kon voelen en die al snel de naam ‘Kathedraal
van ’t Sticht’ kreeg. Drie jaar geleden is de kerk
gerestaureerd, zodat alle schilderingen weer ten volle tot
hun recht komen. Deelnemers kunnen genieten van een
korte recital op het prachtige Bätz-orgel, waarna in een
rondleiding door de kerk veel over de historie wordt
toegelicht. Aansluitend wordt u in het Lucashuis
verwelkomd met een kopje koffie/thee.

We varen met een open boot door de oude
grachten van Amersfoort om de stad eens met
een andere blik te bekijken.
Onderweg zien we veel - vaak bekende monumenten. Een gids vertelt over de
historische bijzonderheden. Na een klein uur
varen gaan we een kop koffie/thee drinken.
Daarna bezoeken we de mannenzaal van het
Sint Pieters en Bloklands Gasthuis, waar
vrijwilligers
in
passende
kleding
de
e
leefomstandigheden in dit tehuis aan het begin van de 20 eeuw uitbeelden.
Absoluut een aanrader!

Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

donderdag 24 juli 2014
14.00 – 16.00 uur
max. 30 (de kerk is rolstoeltoegankelijk)
€ 5,00 (incl. koffie/thee)
Jonkheer Ramweg 18, Schalkwijk
eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Corrie van Leusden en Jan Ouwens
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Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

donderdag 31 juli 2014
12.30 – 16.15 uur
max. 44 (men moet goed ter been zijn)
€ 12,00 (incl. koffie/thee en lunch)
verzamelen bij Stadscafé De Observant, Stadhuisplein 7,
Amersfoort
eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Tineke Rossel en Ingrid Ahlrichs
3

7 – Bezoek Sterrenwacht Sonnenborgh

8 – Dagtocht op en langs de Lek met ‘Het Utrechts Landschap’

Aan de Maliesingel ligt één van de meest
markante bouwwerken De Sonnenborgh. Het
bastion werd in 1522 in opdracht van Karel V
gebouwd voor de verdediging van de stad.
Bovenop het bastion werd in 1854 door de
natuurkundige Buys Ballot een weer- en
sterrenkundig instituut gevestigd. Rond 2000
werd het bolwerk gerestaureerd en ingericht als
museum. Tijdens uw bezoek krijgt u in de
collegebanken van de voormalig faculteit Sterrenkunde een lezing over ons Zonnestelsel.
Gidsen nemen u mee naar de koepel, het planetarium en het bastion. Ter afsluiting
wordt u een kopje koffie/thee aangeboden.

We varen deze keer met de Blauwe
Bever van het ‘Utrechts Landschap’.
Een gids zal ons mooie plekjes wijzen en
wetenswaardigheden vertellen over de
Lek.
We krijgen een rondleiding bij de
steenfabriek en de Bosscherwaarden bij
Wijk bij Duurstede.

Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

vrijdag 1 augustus 2014
11.00 – 13.00 uur
max. 30 (men moet goed ter been zijn)
€ 12,50 (incl. koffie/thee)
Servaasbolwerk in Utrecht
eigen vervoer
Corrie van Leusden en Martin van Angeren

9 – Wandeltocht Eiland van Schalkwijk
Na
de
bezichtiging
van
het
nieuwe
Streektransferium Linielanding lopen we naar
Theetuin Het Waalse Erf voor koffie met wat
lekkers. Met een stikkebuultje (lunchpakket)
wandelen we met twee gidsen door het prachtige
Eiland van Schalkwijk en bezichtigen de Waalse
kerk. We lunchen bij het Werk aan de Waalse
Wetering, waar u over het landschap kunt uitkijken.
Via het Elpad bereiken we de voormalige Rode
Molen: een gebied dat rijk is aan vogelsoorten. We eindigen na ± 8,5 km bij het
Streektransferium.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

donderdag 7 augustus 2014
09.15 – 14.45 uur
max. 20
€ 8,50 (incl. koffie/thee en lunch)
Streektransferium Linielanding bij De Knoest (A27 – afrit 28)
Met de auto visa versa (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Léon van Zijl en Frans van Leusden
4

We beginnen met koffie en gebak.
Het wordt een dag met een ‘all in’ prijs, oftewel voor de koffie/thee/limonade met de
broodjes/sandwiches wordt gezorgd.
De lunch gebruiken we aan boord van de Blauwe Bever.
We varen van Wijk bij Duurstede naar
Everdingen en weer terug, dus eigenlijk
varen
we
langs de
zuidelijke
gemeentegrens van Houten. U bent vast
wel eens langs de dijk gereden, maar
vanaf het water ziet de Lek er heel
anders uit. Vanaf de boot ontdekken
we de prachtige oevers van de Lek,
zowel de uiterwaarden aan de noordals de zuidoever met zijn moerassen,
wilgenbossen, bloemrijke graslanden,
kreken en geulen. Langs de oevers
kunnen we vele soorten planten, vogels en andere dieren ontdekken. Een deskundige
gids zal ons op alle mooie plekjes en dieren wijzen en andere wetenswaardigheden
vertellen over de Lek.

Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

let op: woensdag 6 augustus 2014
10.00 – 15.00 uur/ 11.00 – 16.00 uur
max. 108 (men moet goed ter been zijn)
€ 25,00 (incl. lunch en koffie/thee)
Steenfabriek Bosscherwaarden, Lekdijk West 28,
Wijk bij Duurstede
eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Jon Nellestijn, Frans v Leusden, Peter Regtuijt, Hans Siebrasse
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10 – Museumwerf Vreeswijk

12 – Verhalen van Mieke

Vreeswijk was eeuwenlang het bruisende
middelpunt van de binnenvaart, (zand- en
grind)handel en werf-activiteiten. In de
verschillende expositieruimtes wordt een
prachtig beeld geschetst van de geschiedenis
van de werf binnen de gemeenschap van
Vreeswijk en de historie van de binnenvaart in
het algemeen. Er is ook een diatentoonstelling
over de 75-jarige Beatrixsluis.

Dit is het derde jaar dat Mieke van Oostveen-Verstraete haar
bijdrage wil leveren aan de Senioren zomerschool 50+. In 2013
scoorde zij in de evaluatie van de activiteiten zeer hoog,
vandaar dat de werkgroep haar opnieuw heeft gevraagd om
mee te werken. Als geen ander is Mieke in staat haar publiek te
boeien met verhalen.
Dit jaar heeft zij als thema gekozen: Uit het leven gegrepen. Een
compilatie van Verhalen en Gedichten van onder andere Annie
M.G. Schmidt en Simon Carmiggelt.

Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer

Begeleiders

vrijdag 8 augustus 2014
10.00 – 12.30 uur
max. 20 (rolstoeltoegankelijk, bij alleen bezoek aan de werf)
€ 9,00 (incl. koffie/thee met iets lekkers)
Museumwerf, Wierselaan 135, Nieuwegein
Eigen vervoer per auto
Voor de fietstocht verzamelen om 8.45 uur bij Centrum
Markant, Het Kant 199, Houten
Jan Koster en Annemieke Hoogenhout

Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Begeleiders

dinsdag 12 augustus 2014
10.00 – 12.00 uur
max. 75 (rolstoeltoegankelijk)
€ 4,00 (incl. koffie/thee)
Restaurant de Engel,
Burgemeester Wallerweg 2, Houten
Sep Meijers en Annemieke Hoogenhout

11 – Een bezoek aan de archeologiezolder van Het Oude Station
U kent het luxe servies van Wedgwood? Ook bij
de Romeinen kende men luxe serviesgoed met
de naam ‘terra sigillata’. De tentoonstelling in
het museum van de Archeologische Werkgroep
‘Leen de Keijzer’ gaat over dit bijzondere
aardewerk die de Romeinen ons hebben
nagelaten.
Deze unieke tentoonstelling geeft u een inkijk in
het complete proces van terra sigillata van
vervaardiging tot aan het eindproduct. Tegelijk
laten wij zien de fraaie versieringen, de
vormenrijkdom, graffiti, het gebruik, de handel en nog veel meer aspecten.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Begeleiders

maandag 11 augustus 2014
10.00 – 12.00 uur
max. 25 (er is een traplift aanwezig)
€ 5,00 (incl. koffie/thee)
Stationserf 97, Houten
Frans van Leusden en Peter Peters
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13 – Workshop Creatief Bloemvilten
De workshop bloemvilten wordt gegeven
door medewerkers van Cadeaushop Het
Atelier te Houten. In een gezellige workshop
van één dagdeel, maken we kennis met
vilten. We werken met wol in diverse
kleuren waar we door middel van warm
zeepwater en wrijving prachtige decoratieve
bloemen van maken. Deze bloemen kunnen
in een vaas worden gezet of verwerkt
worden tot een broche.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Begeleiders

woensdag 13 augustus 2014
10.00 – 12.00 uur
max. 10 (rolstoeltoegankelijk)
€ 6,00 (incl. koffie/thee met iets lekkers en materiaal)
Cadeaushop Het Atelier (Cultuurhuis Schoneveld)
Zonnehout 36, Houten
Ingrid Ahlrichs en Reinske Strengholt
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14 – Rondleidingen Academiegebouw en Paushuize Utrecht

16 – Poëzie en muziek – liederen van Goethe

Wie vroeg zich - op het Domplein - niet eens af
hoe het Academiegebouw en het nabijgelegen
Paushuize er van binnen uitzien en wat daar
allemaal (is) gebeurd? Het programma omvat
twee rondleidingen, zowel door het historische
Academiegebouw waar zich nog dagelijks allerlei
universitaire bijeenkomsten afspelen als door
fraaie Paushuize waar Koning Lodewijk Napoleon
resideerde. Tussendoor drinken we koffie in het
Domcafé van de Domkerk.

Een voordracht door Michiel Hagdorn.
Een van de geliefdste Duitse dichters is
Johann Wolfgang von Goethe. Zijn
gedichten klinken nog altijd even fris en
mooi. De componisten Franz Schubert en
Robert Schumann hebben er prachtige
liederen van gemaakt. Deze middag
beluisteren we zijn meest beroemde
liederen en krijgt u uitleg: van ‘Erlkönig’
tot ‘Kennst du das Land’ en ‘Gretchen am Spinnrade’!

Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer

Begeleiders

donderdag 14 augustus 2014
10.00 – 13.00 uur
max. 30 (matig rolstoeltoegankelijk)
€ 11,50 (incl. koffie/thee)
verzamelen bij het Academiegebouw,
Domplein, Utrecht
eigen vervoer; er is geen treinverkeer
mogelijk, de NS heeft vervangend busvervoer
geregeld
Peter Peters en Martin van Angeren

15 – Bezoek Tabaksteeltmuseum en wandeling Tabaksbladroute
In het Tabaksteeltmuseum wordt getoond hoe de
tabaksteelt eeuwenlang verliep. In het achterste
deel van het museum is een antieke droogschuur.
Hier is te zien hoe de tabak van het tabaksveld
wordt gedroogd en verwerkt. Tevens wordt
getoond hoe de droogschuren werden gebruikt
voor een groot aantal nevenactiviteiten.
De wandeling onder leiding van een gids door het
oude dorp is ca. 4 km.

Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

vrijdag 15 augustus 2014
14.00 – 16.30 uur
max. 40
€ 7,50 (incl. koffie/thee)
Burg. H. van de Boschstraat 46, Amerongen
eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Frans van Leusden en Tineke Rossel
8

Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Begeleiders

maandag 18 augustus 2014
15.00 – 17.00 uur
max. 75 (rolstoeltoegankelijk)
€ 4,00 (incl. koffie/thee)
Restaurant de Engel, Burgemeester Wallerweg 2, Houten
Sep Meijers en Martin van Angeren

17 – Operationeel Controle Centrum Rail
Het OCCR is het landelijke controlecentrum
voor het Nederlandse spoorwegnet. In het
OCCR werken meer dan 400 medewerkers
van onder andere ProRail, NS Reizigers,
NedTrain, Strukton, DB Schenker Rail,
VolkerRail en BAM Rail 7 x 24 samen om de
afhandeling van incidenten en calamiteiten
in het spoorverkeer te coördineren.
Na een presentatie over de werkwijze van
het OCCR, kunt u aan de hand van simulaties ervaren hoe het een en ander in zijn werk
gaat.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

dinsdag 19 augustus 2014
10.00 – 12.00 uur
max. 20 (rolstoeltoegankelijk)
€ 4,00 (incl. koffie/thee)
Admiraal Helfrichlaan 1, Utrecht
eigen vervoer
Peter Regtuijt, Leo Rodenrijs en Jon Nellestijn
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18 – Fietsen door de historie naar heden-ten-dage

20 – Drinkwaterzuivering

Een bijzondere combinatie: fietsen naar ’t Goy,
met onderweg aandacht voor de Houtense
geschiedenis.
Na
ontvangst
op
Huize
Wickenburgh met koffie en wat lekkers geeft Otto
Wttewaal een kijkje in de geschiedenis van zijn
voorouders. Vervolgens rijden we richting
Beverweerd en keren via de Steenovenweg terug
naar ’t Goy. Bij De Rooy Transport kunt u uw
eigen meegebrachte lunch nuttigen en krijgen we
een rondleiding in het bedrijf. Het laatste deel van
de fietstocht voert via het Schoutenhuis langs Schonauwen, terug naar Schoneveld.
Lengte ± 23 km.

Drinkwater, het komt zomaar uit de
kraan. Ieder van ons die weleens
verder weg is geweest, heeft vast
wel ervaren dat schoon water
helemaal niet zo gewoon is. Tijdens
deze excursie ontdekt u hoe wij in
Nederland schoon, veilig en gezond
drinkwater krijgen.
Vorig jaar was er een excursie over vuil water in IJsselstein/Nieuwegein, een
afvalwaterzuiveringsbedrijf. Dit jaar gaan we naar de bron: schoon drinkwater. Wij
bezoeken het drinkwaterbedrijf in Tull en ’t Waal. Bij een kopje koffie krijgt u een
toelichting op de waterproductie. Aansluitend een rondleiding door het bedrijf.

Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

donderdag 21 augustus 2014
09.45 – 15.15 uur
max. 20
€ 7,00 (incl. koffie/thee met iets lekkers)
’t Goy en omgeving
fiets
Léon van Zijl en Leo Rodenrijs

Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

dinsdag 26 augustus 2014
10.00 – 12.00 uur
max. 20 (men moet goed ter been zijn, er is geen lift, wel zijn er
veel trappen)
€ 4,00 (incl. koffie/thee)
Waalseweg 80, Tull en ‘t Waal
eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Peter Regtuijt en Annemieke Hoogenhout

21 – Wandeling / rondleiding in de Botanische tuinen Uithof Utrecht
19 – Het Utrechts Archief
In de publiekslocatie van Het Utrechts Archief treft u
exposities over de geschiedenis van stad en provincie
Utrecht. De rondleiding voert u door de interactieve
presentatie. U bekijkt eeuwenoude archiefstukken en hoort
de bijbehorende verhalen van zowel beroemde als minder
bekende Utrechters. U krijgt uitleg over de manier van
bewaren, wat er bewaard wordt en op welke manier. Naast
documenten beheert het archief een grote collectie films,
affiches, foto's en prenten.
Stadsrechten Utrecht oorkonde 1122 Utrechts archief

Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

vrijdag 22 augustus 2014
09.30 – 12.00 uur
max. 15 (men moet goed ter been zijn)
€ 6,50 (incl. koffie/thee)
Hamburgerstraat 28, Utrecht
eigen vervoer
Jan Koster en Hans Siebrasse
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De Botanische Tuinen in De Uithof vieren dit
jaar hun 375 jarig lustrum. De tuinen zijn
aangelegd op en rondom het 19de-eeuwse Fort
Hoofddijk. Hier vinden we de prachtige
rotstuin, de systeemtuin, de (sub)tropische
collecties in het kassencomplex, het buitenfort,
de thematuin, diertjestuin. De vlinders zijn in
deze periode op zijn mooist! De rondleiding
voert ons langs de hoogtepunten.
Na afloop kunnen liefhebbers verder rondkijken en binnen, op het terras of op een
bankje buiten een (eigen meegebrachte) boterham eten.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

woensdag 27 augustus 2014
10.00 – 12.00 uur
max. 30 (rolstoeltoegankelijk)
€ 10,00 (incl. koffie/thee)
Botanische tuinen, Universiteitscentrum Uithof, Utrecht
eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Peter Peters en Annemieke Hoogenhout
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22 – Missionaris in Afrika – bekeren, leren en mediteren

24 – Filmvoorstelling in Theater Aan de Slinger

Toon van Buren (77) studeerde filosofie en
theologie in Rome (1956 tot priesterwijding in
1963). Hij was werkzaam als missionaris in Congo
(1966-1968). Hij beleefde daar magische
ervaringen die zijn hele werkzame leven kleurden.
Hij deed ook opmerkelijke ervaringen op met
psychiatrische patiënten als pastor bij de Willem
Arntzhoeve (1969-2004). Hij leidt nu o.a. Zenmeditaties in Samaya. Hij schrijft er boeken over
en deelt met u - gelovigen en niet gelovigen - graag zijn levensverhaal en conclusies
onder andere over hoe allerlei geloven ‘niet hoeven te verdampen’.

Een gezamenlijke afsluiting van het
Zomerschoolprogramma viel vorig jaar erg in
de smaak. Daarom herhalen we deze activiteit.
In de film ‘The Help’ wil een blanke
Amerikaans journaliste met een nogal
afwijkende mening een boek schrijven over
Afro-Afrikaanse ‘hulpen-in-de-huishouding’ bij
blanke
gezinnen.
Na
eerst
wat
terughoudendheid, komen daarna al snel de humoristische - persoonlijke verhalen los. Een
film, boeiend van begin tot eind.
Na afloop is er een gezellig samenzijn in de foyer met een hapje en drankje.

Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

donderdag 28 augustus 2014
10.00 – 12.00 uur
max. 30 (rolstoeltoegankelijk)
€ 5,00 (incl. koffie/thee)
Lucashuis naast Michaelkerk, Jonkheer Ramweg 18, Schalkwijk
eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Peter Peters en Reinske Strengholt

Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Begeleiders

zaterdag 30 augustus 2014
13.30 – 17.00 uur
max. 200 (rolstoeltoegankelijk)
€ 4,00 (voor vrienden van de zomerschool is de toegang gratis)
(Incl. koffie/thee)
Theater Aan de Slinger, Houten
Tineke Rossel en Ingrid Ahlrichs

Vrienden van de Senioren Zomerschool
23 – Workshop creatief omgaan met de seizoenen
In deze workshop gaan we een klein herfsttafereeltje
maken. We gaan een waxinelichtje omtoveren in
een mooi herfstlichtje. We maken er een kabouter
bij en ons herfststukje is compleet. We plaatsen dit
in een mooi bakje met mos.
Het bakje kan elk seizoen weer veranderen. Tijdens
de workshop krijgen we uitleg hoe we dit tafereel in
alle seizoenen kunnen toepassen.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Begeleiders

vrijdag 29 augustus 2014
09.30 – 12.30 uur
max. 12 (rolstoeltoegankelijk)
€ 7,50 (incl. koffie/thee en materiaal)
Rabobank, Hofspoor 1, Houten
Tineke Rossel en Jan van der Werf

De Senioren Zomerschool Houten wil graag een
vervolg geven aan de campagne: ‘Geef me de 5’.
Daarmee vragen we iedereen om voor vijf euro ‘Vriend
van de Zomerschool’ te worden (meer of minder mag
natuurlijk ook).
Het organiseren van de Zomerschoolactiviteiten doen
we als vrijwilligers graag en geheel belangeloos.
De kosten van de activiteiten worden geheel gedragen door de deelnemers. Daarnaast
zijn er echter ook andere kosten voor de organisatie zoals vergaderingen, drukwerk en
verzendkosten. We krijgen geen rechtstreekse subsidie, dus proberen we sponsoren
(vrienden) te zoeken.
Vrienden van de zomerschool hebben gratis toegang tot de afsluitende film.
Dus maak een vrijwillige bijdrage over en u bent ‘Vriend van de Zomerschool’!
Rekening nummer: is NL 12 RABO 0329 8497 94 van St. vanHouten&co
met vermelding ‘Vrienden van de Zomerschool’ te Houten.
Hartelijk dank, de werkgroep
Kijk voor foto’s op onze website: www.zomerschoolplus.nl
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Inschrijfregels Senioren Zomerschool Houten 2014
Inschrijven
- Vul het bij dit boekje gevoegde inschrijfformulier of een kopie daarvan volledig in. Er moet voor
iedere deelnemer één formulier worden ingevuld. Partners met hetzelfde adres en
bankrekening nummer mogen wel hetzelfde formulier gebruiken.
- Elke activiteit is gebonden aan een maximum aantal deelnemers. Bij een te gering aantal
deelnemers wordt de activiteit geannuleerd.
- Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier. Zijn er te veel
deelnemers, dan vallen de laatst ontvangen inschrijvingen af.
Inschrijftermijn en inleveren formulieren
- De inschrijfformulieren moeten vóór woensdag 25 juni 2014 worden ingeleverd bij
‘van Houten&co’ in één van de centra:
o Centrum Lorech, Hollandsspoor 37, 3994 VT Houten.
o Wijkcentrum De Vuurtoren (Cursus&co), Zijdemos 30, 3994 KE Houten.
o Centrum Markant, Het Kant 199, 3995 GZ Houten.
o Wijkcentrum/Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36, 3991 MX Houten.
o Cultureel Centrum de Wiese, De Wiese 2, 3998 MD Schalkwijk.
- Extra exemplaren verkrijgbaar bij ‘van Houten&co’, zie bovenstaande adressen of via onze
website www.zomerschoolplus.nl.
Vervoer
- Voor alle activiteiten binnen Houten moet u zelf voor vervoer te zorgen. Ook voor de andere
activiteiten dient u zoveel mogelijk zelf voor vervoer van en naar de locatie van de activiteit te
zorgen.
- Indien het vervoer een probleem voor u is, kunt u op het formulier aangeven dat u wilt
meerijden. Voor activiteiten binnen Houten is dat niet van toepassing (n.v.t.). Voor sommige
andere activiteiten is in het boekje aangegeven hoe er gereisd wordt (b.v. met de trein of per
fiets). Ongeveer 10 dagen voor de activiteit regelen de begeleiders, indien nodig, het vervoer.
- Indien u 10 dagen voor aanvang van de activiteit nog niets heeft gehoord over het meerijden,
verzoeken we u contact op te nemen met Wijkcentrum De Vuurtoren, Cursus&co.
- Beschikt u over een auto? Dan graag op het inschrijfformulier aangeven of en hoeveel
deelnemers u mee wilt nemen. We nemen, indien nodig, minimaal 10 dagen voor aanvang van
de activiteit contact met u op om af te spreken wie er meerijdt en waar vandaan.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de activiteiten van de Senioren Zomerschool Houten geschiedt voor eigen risico. De
Senioren Zomerschool Houten is niet aansprakelijk voor eventuele schade.
Weersomstandigheden
Een aantal activiteiten speelt zich in de open lucht af. Ook bij minder goed weer gaan deze
activiteiten gewoon door. Zorgt u in dat geval zelf voor regenkleding. Indien door extreme
omstandigheden de activiteit geen doorgang kan vinden, wordt het bedrag gerestitueerd.
Bevestiging
U krijgt geen bevestiging van uw inschrijving! Schrijf dus meteen uw activiteit(en) op de kalender
en maak gebruik van het geheugensteuntje achterin dit boekje. Als er activiteiten vervallen of
verschuiven krijgt u wel tijdig bericht.
Annulering
- Bij verhindering wegens een calamiteit, dit graag doorgeven bij Wijkcentrum De Vuurtoren,
Cursus&co, tel. 030 63 642 55 (maandag tot en met donderdag van 09.30 – 12.00 uur)
- Eventuele restitutie van de deelnemerskosten is ter beoordeling van de organisatie van de
Senioren Zomerschool Houten. Die beoordeling vindt plaats, na afloop van alle activiteiten, in
september. U dient een verzoek hiertoe schriftelijk in te dienen.
- Restitutie van bedragen onder € 5,00 is niet mogelijk.
- Wél hebt u altijd het recht om iemand anders in uw plaats te laten deelnemen, mits u dit tijdig
aan de organisatie meldt.
Nog vragen?
Voor vragen kunt u van maandag tot donderdag van 09.30 uur tot 12.00 uur terecht bij de
vrijwilligers van het activiteitenbureau in Wijkcentrum De Vuurtoren, Cursus&co, Zijdemos 30,
3994 KE Houten, tel. 030 63 642 55. U kunt ons bellen, maar u mag ook langskomen.

Wij wensen u heel veel plezier met uw deelname!
Met dank aan de bedrijven die de Senioren Zomerschool een warm hart toedragen.

Financiën
- Het inschrijfformulier is tevens een machtigingsformulier tot éénmalige automatische incasso
voor de kosten voor deelname aan de activiteiten waarvoor u zich heeft opgegeven. U hoeft
dus zelf geen betaling te doen!
- Denkt u aan het zetten van uw handtekening voor de automatische incasso?
- ‘van Houten&co’ schrijft in juli het verschuldigde bedrag automatisch af.
- Activiteiten waarvoor u zich heeft aangemeld, maar die geen doorgang kunnen vinden wegens
te weinig deelnemers of het bereiken van het maximum aantal deelnemers, brengen wij
vanzelfsprekend niet in rekening.
Museumjaarkaart
Wij vragen u om de museumjaarkaart mee te nemen naar een aantal activiteiten. U krijgt geen
korting, maar het uitgespaarde bedrag komt wel ten goede van de zomerschool.
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